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1. Keskusehoone	rajamise	arutelu	
1.1 Tegevuspõhise	kontori	põhimõtete	arutelu,	osales	Martin	Pärn	disainibüroost	Iseasi.	

Tutvutud	 on	 Espoo,	 Ericssoni,	 Eesti	 Energia	 ja	 Telia	 kontorilahendustega.	
Tegevuspõhise	 kontori	 põhimõtete	 rakendamisega	 seotud	 küsimused	on	peamiselt	
seotud	sellega,	kuivõrd	see	omavalitsustöö	spetsiifikaga	sobib	ning	missuguste	töö-	ja	
ametikohtade	 töö	 korraldamiseks	 on	 see	 võimalik	 ning	 missuguste	 jaoks	 mitte.	
Oluliseks	 peeti,	 et	 traditsiooniline	 avatud	 kontori	 lahendus	 ei	 ole	 sama	 asi,	 mis	
tegevuspõhine	kontor.	Martin	Pärn	tõi	välja,	et	tegevuspõhine	kontor	on	edukalt	tööle	
rakendatud	 ka	 valdkondades,	 kus	 seda	 algselt	 peeti	 sobimatuks,	 näiteks	
advokaadibüroos.	Proportsioon,	kui	palju	jääb	hoonesse	nn	paikseid	töökohti,	sõltubki	
asutuse/ettevõtte	 spetsiifikast.	 Telias	 oli	 see	 proportsioon	 ca	 10%,	 omavalitsuses	
tõenäoliselt	 rohkem.	 Arutelu	 tulemusena	 otsustati,	 et	 Martin	 Pärn	 tutvub	 lähiajal	
praeguse	töökorraldusega	ning	koostab	selle	põhjal	hinnapakkumise	teenuse	kohta,	
mille	 põhisisu	 oleks	 kaardistada	 tegevuspõhise	 kontori	 põhimõtete	 rakendatavus	
ühendomavalitsuse	 tarbeks	 ning	 pakkuda	 välja	 lahendusi,	 kuidas	 sellega	
projekteerimisfaasis	 arvestada	 (koostöös	 arhitektidega).	 Hinnapakkumisega	
tutvumine	 ning	 arutelu	 teenuse	 tellimise	 võimalikkuse	 ja	 vajalikkuse	 osas	 viiakse	
juhtrühma	 liikmete	 seas	 läbi	 kirjaliku	 menetlusena	 (pakkumine	 edastatakse	
eeldatavasti	augusti	teisel	nädalal).	

1.2 Arhitektuurikonkursi	 jätkutegevused.	 Saue	 linna	 poolt	 on	 SA	 Eesti	 Kultuurkapitalile	
edastatud	taotlus	võidutöö	preemiafondi	rahastamiseks.	Rihole	on	laekunud	info,	et	
võidutöö	 Triangel	 kohta	 on	 valminud	 makett	 (fotod	 juhtrühmale	 edastatud)	 ning	
hinnakalkulatsioonid	nii	kavandite	TRIANGEL	kui	ka	TULJAK	kohta.	Otsustati,	et	peale	
seda,	kui	on	selgunud	tegevuspõhise	kontori	osas	konsultatsiooniteenuse	tellimine,	
jätkata	 võidutöö	 TRIANGEL	 autoritega	 läbirääkimisi	 projekteerimistööde	
ettevalmistamiseks.	 Andres	 Laisk	 ja	 Indrek	 Eensaar	 väljendasid	 seisukohta,	 et	
arhitektuurikonkursi	esikolmiku	(TRIANGEL,	TULJAK	ja	KEVAD	TULEB)		asemel	olnuks	
keskusehoone	 jaoks	 tunduvalt	 sobivamad	 ja	 lähteülesandega	 paremini	 kooskõlas	
olevad	lahendused	ergutuspreemiatega	tunnustatud	kavandid	VIIL	ja	DRAAKON.	

2. Eelarvestrateegia	arutelu	–	ühinemislepingu	investeeringute	kajastamise	küsimuses.	
Leiti,	 et	 kuna	ühinemislepingu	 investeeringuid	kajastavas	 lisas	on	 iga	KOV	esitanud	
oma	 investeeringud	 prioriteetsuse	 järjekorras,	 siis	 laiendatakse	 seda	 põhimõtet	 ka	
eelarvestrateegias	 –	 selle	 järgi	 jaotatakse	 aastate	 kaupa	 kogu	 summa,	 juhul,	 kui	
praeguste	tuluprognooside	järgi	tekib	selle	põhimõtte	järgi	puudujääk,	siis	tuleks	seda	
strateegias	 informatiivsena	kajastada,	et	uue	omavalitsuse	volikogul	oleks	selle	 info	
põhjal	langetada	investeeringutega	seotud	otsuseid.	Praegu	ettevalmistatav	materjal	
on	oma	olemuselt	niikuinii	informatiivne	alus	uuele	volikogule	ning	peaks	võimalikult	
adekvaatselt	 reaalset	 informatsiooni	kajastama.	Leiti,	et	strateegia	peaks	sisaldama	
eesmärki,	 et	 nelja	 aasta	 jooksul	 saavutatakse	 16%-line	 tuleminäitaja,	 et	 tagada	
laenuvõimekus	 100%	 ulatuses	 eelarvemahust.	 2017.	 aasta	 eelarve	 koostamisel	



lähtutakse	 jätkuvalt	 põhimõttest,	 et	 esmajoones	 opereeritakse	 nelja	 KOV-I	
eelarveandmestiku	 summeerimisel	 tekkiva	 eelarvega,	 seda	 monitooritakse	 ning	
koostatakse	selle	põhjal	lisa-eelarve	(see	sõltub	muuhulgas	ka	uue	volikogu	otsustest	
nt	toetuste	ja	töötasude	osas,	mida	on	praegu	raske	prognoosida).	

3. Personalitöö	 ümberkorraldamise	 põhimõtted	 lapsehoolduspuhkusel	 olevate	
teenistujate	 osas.	 Sju	 Nuuter	 tutvustas	 küsimuse	 tausta	 (kajastatud	 ka	 juhtrühma	
liikmetele	 edastatud	 memos).	 Leiti,	 et	 võimaluse	 korral	 püüda	 sõlmida	 nii	
lapsehoolduspuhkusel	olevatele	teenistujate	kui	ka	nende	asendajatega	kokkulepped,	
mis	võimaldavad	rakendada	ühinemislepinguga	kokkulepitud	3-kuulist	hüvitist,	juhul,	
kui	nad	uues	omavalitsuses	ei	jätka.	Võimaluse	korral	pakutakse	asenduslepingutega	
teenistujatele	tähtajatut	lepingut.	
	
Personalitöö	tema	raames	puudutati	ka	KOKS-i	muudatust	sotsiaalsete	garantiide	osas	
(§	543.	Ametnike	ja	töötajate	sotsiaalsed	garantiid),	mis	võimaldab	enam	kui	8	aastase	
teenistusstaaži	 korral	 maksta	 täiendavat	 hüvitist	 koondamisel	 kuni	 6	 kuupalga	
ulatuses.	 Jõuti	 seisukohale,	 et	 kuna	 eelnevalt	 on	 ühinemislepingus	 kokku	 lepitud	
täiendav	 hüvitis	 koondamise	 korral	 3	 kuupalga	 ulatuses,	 siis	 jäädakse	 põhimõtte	
juurde,	 et	 ühinemisest	 tulenev	 lisahüvitis	 on	 võrdselt	 rakendatav	 kõigile	 ning	 siin	
muudatusi	sisse	ei	viida.		

4. Jooksvad	küsimused:	
- valminud	 on	 sotsiaalteenuste	 osutamise	 aluseks	 olevate	 määruste	 eelnõud	

(juhtrühma	liikmetele	edastatud),	nende	kehtestamise	pädevus	on	uuel	volikogul,	
aga	võimaluse	korral	võiks	neid	tänastele	volikogudele	ka	tutvustada.	

- Kersten	 Kattai	 informeeris	 koosolekul	 osalejaid	 haldusreformi	 hetkeseisust,	
kohtuvaidluste	 mõjust	 valimistoimingutele	 vaidlusalustes	 omavalitsustes	 ning	
maavalitsuste	 töö	 ümberkorraldamisest	 (ideaalis	 võiksid	 volikogud	
vastavasisulised	otsused	langetada	enne	valimisi,	kuid	paljudes	piirkondades	pole	
see	realistlik)	

- Kadri	 Tillemann	 informeeris	 asjaolust,	 et	 seoses	 Vabariigi	 Valitsuse	 otsusega	
moodustada	 Lääne-Harju	 vald	 võib	 ühinemise	 infot	 kajastav	 koduleht	
www.laaneharjuvald.ee	 tekitada	 mõningast	 segadust	 (üks	 vastavasisuline	
pöördumine	 on	 ka	 esitatud).	 Otsustati,	 et	 kuni	 sügiseni,	 mil	 Lääne-Harju	 valla	
moodustamine	võib	realiseeruda,	kasutatakse	olemasolevat	ühinemise	kodulehte	
edasi,	 kuna	 www.sauevald.ee	 kajastab	 praeguse	 Saue	 valla	 infot	 ning	 uut	
domeeni/kodulehe	 aadressi	 lühikeseks	 ajaperioodiks	 kasutusele	 võtta	 pole	
otstarbekas.	 Sügisel	 võib	 soovi/vajaduse	 korral	 domeeninime	
naaberomavalitsusele	üle	anda.	

	
Järgmine	juhtide	töörühma	koosolek	toimub	5.	septembril	kell	12.00,	võõrustab	Nissi	vald,	
asukoht	täpsustub.	
	
	


